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Blahopřejeme  
spoluobčanům, kteří 
oslavili významná jubilea 
Listopad 2022 

Kočí Pavel, Libá Olga 
Losenická Eva, Špicová Jaroslava 
Švejdová Anna, Vanišová Ludmila 
 

Prosinec 2022 
Ráčková Eva, Šípek Stanislav 
Šťastný Jaroslav

Vítáme nové občánky 
Novými občánky naší obce jsou:  

* Čížková Veronika 
* Králová Štěpánka 

Vítáme je s přáním, aby se jim na světě mezi 
námi v Libiši líbilo a ve zdraví dobře žilo.

Úvodník starostky
Vážení spoluobčané, 
ocitli jsme se na konci roku, který pro 
mnohé nebyl lehký. Ani pro naši obec. 
Závěr velké stavby „Půdní vestavby v ZŠ 
Libiš - řešení bezbariérovosti“, na sebe 
nabalil mnohé problémy. Byly zjištěny 
nedostatky a chyby v přepracované pro-
jektové dokumentaci, které jsme ve spo-
lupráci s  přizvaným stavařem panem 
Vladimírem Vávrou, odhalili a vyřešili. 
Před kolaudací 20. 12. se podařilo rychle 
instalovat tak důležitý bezbariérový pří-
stup – venkovní část rampy, což byla 
jedna ze zásadních podmínek získání do-
tace. Noví zastupitelé pochopili prioritu 
důležitých kroků, které vedly ke zdár-
nému obdržení zadržovaných dokumentů 
subdodavatelských firem. Všechny pod-
mínky dotace se tedy podařilo naplnit 
a naší obci bylo vyplaceno celkem 10 mi-
lionů korun z dotací. Do insolvenčního 
řízení s firmou Raeder&Falge s.r.o., nyní 

R&F s.r.o., jsme přihlásili nejen pokutu 
za nedodržení podmínek ve smlouvě, ale 
i  všechny náklady, které obci tímto 
vznikly. Nikdy bych si nemyslela, že ven-
kovská libišská škola může být doslova 
školou života. Mě osobně to posunulo 
s ponaučením, že zkušenosti a odborné 
znalosti jsou k  nezaplacení. Přeji tedy 
naší obci Libiš, aby vzkvétala pod vede-
ním rozumných zodpovědných lidí, ko-
lektivu sehraných zaměstnanců a odborně 
způsobilých dodavatelů, kterým na vý-
sledku vždycky záleží. Patří jim všem ob-
rovské uznání. Srdcařům, patriotům, 
sportovcům, houževnatým lidem ne-
upadne veslo v polovině řeky. Přeji Vám 
radostnější rok 2023, bez negativních zá-
vislostí, bez špíny kyberprostoru. 
Se slušností, tolerancí a  pokorou, 
a hlavně ve zdraví a spokojenosti, milí 
spoluobčané! Pokojné vánoce! 

Pavlína Komeštíková

Informace z jednání  
Rady obce Libiš
n  Řešíme nový systém údržby obce, 

rozhodli jsme o přesunu technického 
vybavení do garáže TJ Sokol Libiš, 
připravujeme nové smlouvy na zajiš-
tění údržby 

n  Schválili jsme výpověď z nájmu ne-
movitých věcí včetně dodatku k této 
smlouvě 

n  Zabývali jsme se smlouvou o  do-
pravní obslužnosti Integrované do-
pravy Středočeského kraje, kterou 
jsme na Zastupitelstvu schválili s mi-
nimální redukcí spojů 

n  Jednáme s městem Neratovice o za-
jištění II. stupně ZŠ 

n  Jednáme s firmami FCC a Spolana, 
podnikající na našem území o jejich 
rozvoji a vlivu na naše soužití s ohle-
dem na životní prostředí 

n  Schválili jsme po doporučení Zastupi-
telstva veškeré smlouvy na vícepráce 
v ZŠ, které nám projektant na veřej-
ném zasedání ZO předložil 

n  Schválili jsme darovací smlouvy pro 
hendikepované děti v obci Libiš 

n  Schvalujeme záměry pronájmů zahrá-
dek a uzavíráme nové smlouvy 

n  Schválili jsme uzavření smlouvy 
umístění Z-BOXU v sídlišti Budova-
telů proti čp. 493 

n  Uzavřeli jsme příkazní smlouvu 
s p. Vávrou na přípravu investiční vý-
stavby 

n  Schválili jsme žádosti MŠ a ZŠ (při-
jetí darů, odměny a změny v inventa-
rizaci) 

n  Rozhodli jsme ukončit registraci obce 
Libiš z plátce daně přidané hodnoty 
(tolik neprodáváme) 

n  Připravujeme rozpočet se všemi za-
stupiteli, v  příštím zpravodaji vás 
o  výsledku budeme informovat, 
včetně plánovaných investic a zhod-
nocení dokončených staveb 

 
P. Komeštíková

V  prosinci jsme vzpomněli  
5. výročí umrtí pana Zdeňka 
Pecháčka z Nové Libiše. 

 
Vzpomíná rodina.

Vzpomínáme
V lednu a v dubnu 2023 uplyne smut-
ných 10 let od doby, co nás navždy 
opustili naši rodiče Jiřinka a Jaroušek 
Šulcovi. Kdo jste je měl rád, věnujte 
jim, prosím, vzpomínku. Děkují dcery 
s rodinami
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Komise obce 
První z komisí, která začala pracovat bezprostředně po začátku nového volebního období, byla komise sociální. Její členky čekalo 
hned v prvním týdnu činnosti blahopřání libišským občankám k jejich životním jubileím a hned následovala příprava na podzimní 
letošní vítání našich nových občánků. Do své činnosti se hned pustila i stavební komise, na kterou čekaly žádosti občanů, týkající 
se jejich stavebních činností. Kulturní komise začala připravovat plán akcí na příští rok a pokračovali jsme v akcích naplánova-
ných na poslední měsíce letošního roku. V příštím roce bychom Vás rádi prostřednictvím naší Libišské Radnice o činnosti komisí 
průběžně informovali. J. Holinová

KOMISE OBCE LIBIŠ 
Komise sociální 
Předsedkyně: Ladislava Zygmundová 
Členové: Jana Bubeníčková, Monika Hád-
ková, Martina Mrózová, Mgr. Věra Nová, 
Jaroslava Vetešníková, Zdeňka Zahradní-
ková 
 
Komise kulturní  
Předsedkyně: Jana Holubová 

Členové: Jaroslav Hádek, Lucie Hájková, 
Jaroslava Holinová, Gabriela Jínová, 
Mgr. Jaroslav Kužel, Mgr. Milena Prova-
zníková, Bc. Michal Štětka 
 
Komise pořádková  
Předseda: Pavel Havel 
Členové: Miroslav Kohout, Zdeněk 
Mráz ml., Bc. Tomáš Vobořil 

Komise povodňová  
Předsedkyně: Mgr. Pavlína Komeštíková 
Členové: Bc. Marta Doležalová, Jaroslav 
Janda st., Václav Němec, Vladimír Šerák, 
Bc. Michal Štětka, David Zygmund 
 
Komise stavební 
Předseda: Zdeněk Mráz st. 
Členové: Ing.  Magdalena Bártová, Jaro-
slava Holinová, Jiří Šťastný, Vladimír Vávra
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Betlémské světlo 
V posledních letech už neodmyslitelně 
patří k tradičním symbolům Vánoc i Bet-
lémské světlo. Ale co to vlastně je a kde 
se vzalo? Kdo o tomto vánočním sym-
bolu ještě neslyšel, tak se jedná o plamí-
nek, který je každoročně zažehnut 
v Betlémě, aby pak byl následně předán 
delegacím z celé Evropy. Tato novodobá 
tradice vznikla již v roce 1986 v Rakou-
sku a  čeští skauti se k  ní připojili již 

v  roce 1990. Betlémské světlo se ná-
sledně rozváží za pomoci skautských ku-
rýrů vlaky po celé České republice 
v  posledním víkendu před Štědrým 
dnem. 
Skauti z Přístavu Neratovice Vás zvou na 
tradiční rozdávání Betlémského světýlka. 
Najděte si chvilku v předvánočním shonu 
a přijďte si k nám pro plamínek, kterým 
můžete potěšit své blízké a navodit tak 
hřejivou a pohodovou atmosféru Vánoc. 
Betlémské světlo je pro nás symbolem 

míru a přátelství. Zapojte se i Vy a obda-
rujte světýlkem své sousedy a známé. 
Kam můžete přijít: v pátek 23. 12. od 16 
do 18 hod k obecnímu úřadu v Libiši. 
Pokud doma nenajdete žádnou lampičku 
na svíčku či olej, přijďte i tak, plamínek si 
odnesete v naší sklenici s čajovou svíč-
kou.  

Příjemné a poklidné prožití  
vánočních svátků Vám přejí skauti 

z Přístavu Neratovice

 
24. benefiční večer 
Českého červeného kříže 
pro dárce krve 
 
Dne 15. 10. 2022 byl v KD Mělník 
slavnostně oceněn náš občan pan Mar-
tin Culek zlatým křížem II. třídy za 
120 odběrů. Gratulujeme!  

Za Obec Libiš  
starostka Pavlína Komeštíková
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Rozsvícení stromečku s našimi dětmi

KULTURNÍ AKCE  
co nás čeká v příštím roce…
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Milí a vážení spoluobčané, 
blíží se konec roku, který nám všem při-
nesl určitě jak hezké a šťastné, tak možná 
i smutné a bolestivé chvíle. Máme před 
sebou nejhezčí svátky v roce, kdy si více 
nežli kdy jindy uvědomujeme svoji lásku 
k těm, které máme kolem sebe, vnímáme 
mnohem více každý krásný okamžik 
těchto dní a vzpomínky na ty, které již 
kolem sebe mít nemůžeme, nám vhání 
slzy do očí. Přeji Vám, abyste si užili svá-
teční chvíle, se svými dětmi, se svými ro-
diči, partnery, s lidmi, v jejichž blízkosti 
jste šťastní a dokázali v těchto chvílích 
zapomenout na své každodenní starosti. 
Za pár dní si všichni navzájem budeme 
přát, aby ten další rok byl lepší, byl 
hlavně plný zdraví, štěstí a lásky. Budeme 
si také, buď nahlas, nebo jen tak tiše 
a sami pro sebe dávat svá novoroční pře-
cevzetí a uvědomovat si svá osobní přání 
i to, co si opravdu přejeme pro ty druhé. 
Čím je větší číslice v den našich naroze-
nin, tím více si uvědomujeme, že přát si 

navzájem zdraví není jen frází. Je to 
opravdu velké přání a jsme šťastní, když 
se toto přání plní. A tak Vám všem přeji 
v novém roce hlavně pevné zdraví. Sa-
mozřejmě i co nejvíce štěstí, lásky a co 
nejméně starostí. Novému vedení naší 
obce k tomuto přání připojím, aby se nám 
všem práce pro Vás dařila co nejlépe. 
Abychom našli společně stejný názor na 
důležité věci, aby se nám postupem času 
společně dobře pracovalo a  překonali 
jsme zdárně i nelehké situace, které na 
nás čekají. Aby se nám dařilo mít Vaši 
důvěru a být tady pro Vás. Naší obci přeji, 
aby měla stále tak báječné lidi, jaké má 
nyní. Lidi, kterým není v dnešní době za-
těžko věnovat svůj volný čas práci pro 
druhé. Kteří se věnují našim dětem, mlá-
deži, seniorům, pořádají hezké společen-
ské, kulturní i sportovní akce při kterých 
se můžeme společně potkávat, nebo jim 
záleží na prostředí kolem nás, na naší his-
torii a tradicích.  
Právě tito lidé pomáhají vytvářet hezký 

život v naší obci a za to jim patří podě-
kování nás všech. 

Přeji Vám všem radostné Vánoce 
a šťastný Nový rok,  
Jaroslava Holinová

Rubrika: Chci vám napsat... 
Napište nám, co vás v naší obci trápí, nebo naopak, co máte rádi a co vám dělá radost. 

Obecní knihovna 
Libiš 
Knihovna bude uzavřena o  Vánoční 
svátek 26. 12. a ve dnech 28. a 29. 12. 
2022. Jinak si můžete přijít prohléd-
nout v otevírací době výstavu betlémů, 
kterou tradičně připravili paní Holi-
nová s panem Linhartem. Připraveny 
jsou k vypůjčení i nové knihy a drobné 
aktivity pro děti. 

Spokojené Vánoce, hodně zdraví 
přejí knihovnice

Budeme i nadále pokračovat v zavede-
ných akcích, ale rádi bychom pro Vás při-
pravili i akce nové. Naši starší občané se 
tak i v příštím roce mohou těšit na ne-
dělní Retro čaje v  naší sokolovně i  na 
další Hudební setkání. Pro ženy již tra-
dičně připravujeme tvořivá odpoledne 
a naši nejmenší se budou znovu setkávat 
s loutkovým divadlem Javajka. Začátkem 
léta příznivci písniček hudební skupiny 
Kabát uslyší své oblíbení hity v podání 
skupiny HRAJEME KABÁT, připravu-
jeme i letní promítání ve Špičákově za-

hradě. Přivítáme u nás oblastní divadelní 
spolek a pro zájemce máme znovu, po 
delší době, naplánovaný zájezd na diva-
delní představení do Prahy. Rádi bychom 
Vám rozšířili již tradiční plánované akce 
i o akce nové, zajímá nás, co Vám, samo-
zřejmě v rámci našich možností, v obci 
chybí, a co by Vám udělalo radost. Na-
pište nám své názory a připomínky, stačí 
dát lístek do schránky na obci. Na Vaše 
názory a nápady se budeme těšit.  

 
J. Holinová
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Předvánoční čas v mateřské školce
Předvánoční čas jsme zahájili Hallowe-
enem. S dětmi jsme vydlabali dýně, které 
nám jako každý rok věnovali zahrádkáři 
a za to jim velmi děkujeme. Každá třída 
si své dýně vydlabala dle svého uvážení 
a ty nám pak posloužily jako krásná de-
korace. Dýně byly velice krásné a zdo-
bily vchod do naší školky. Uvařili jsme si 
čarodějný lektvar, strašidelně jsme si vy-
zdobili třídy velkým množstvím deko-
rací, jako jsou netopýři, čarodějnice, 
pavouci a pavučiny a samozřejmě nechy-
běl ani halloweenský karneval. Děti při-
šly ve velice krásných a promyšlených 
maskách, proletěly se na koštěti, zasou-
těžily si a zatancovaly. Všechny dostaly 
pěknou a sladkou odměnu. A najednou 
jsme se přehoupli k Vánocům ani nevíme 
jak. Ten čas s těmi dětmi tak rychle utíká. 
Vánoce a Vánoční čas, jsou tu především 
pro děti. Ty tento čas milují a velmi si ho 
užívají. V mateřské škole se snažíme, aby 
děti v tento adventní čas měly připraveno 

mnoho činností a her spojených s Váno-
cemi. Čteme a dramatizujeme pohádky, 
zpíváme, tančíme, kreslíme a vyrábíme 
o sto šest. Advent jsme spolu s dětmi za-
hájili vánoční dílnou, kde rodiče spolu 
s dětmi vyráběli betlém z macramé příze 
a také doplňky z Fimo hmoty. Vše probí-
halo v milém a přátelském duchu. Další 
den následovalo krásné veřejné vystou-
pení, kde děti zazpívaly písničky a reci-
tovaly básničky a také jarmark spojený 
s rozsvěcením vánočního stromečku. 
Ve školce jsme s dětmi ozdobili vánoční 
stromečky, nyní máme i novinku a tou je 
vánoční stromeček na zahradě mateřské 
školy, který si zdobí děti s rodiči. Pod-
mínkou jsou pouze vánoční ozdoby z pří-
rodních materiálů, jinak se fantazii meze 
nekladou. Také jsme napsali dopisy Ježí-
škovi a  udělali vánoční výzdobu. Děti 
stříhaly vločky do oken, vyráběli jsme 
adventní kalendář a byli jsme navštívit 
betlém u sokolovny. 

Samozřejmě nezapomínáme ani na ba-
bičky a dědečky v domě s pečovatelskou 
službou, kam se každý rok chodí seni-
orům popřát krásné a  klidné Vánoce 
a hodně zdraví do dalšího roku a předají 
se jim drobné dárečky pro radost. 
A co nás ještě čeká? Navštíví nás Miku-
láš, který přinese dětem určitě nějakou 
nadílku. Třídu Motýlků čeká ještě pro-
jektový den Vánoce pro zvířátka a nako-
nec nás po dlouhé době čeká vánoční 
besídka, na kterou se spolu s dětmi velice 
těšíme. Také nesmím zapomenout na vá-
noční nadílku. Naše děti byly celý rok ve-
lice šikovné a hodné a pod stromečkem 
na ně určitě bude čekat nějaké pěkné pře-
kvapení. 
Všem občanům Libiše za mateřskou 
školu přejeme krásné Vánoce plné klidu 
a pohody a do nového roku hodně štěstí, 
zdraví a úspěchů. 

Lucie Skácelová 
učitelka třídy Motýlků

Průmyslové energetické  
centrum Neratovice
Obec Libiš byla informována o záměru 
společnosti FCC Česká republika, 
s.  r.  o.  vybudovat v  areálu Spolany na 
místě bývalého provozu střiže spalovnu 
odpadů. Tento záměr je v počáteční fázi 
schvalování a Ministerstvo životního pro-
středí předložilo dotčeným obcím, tedy 
i  obci Libiš, tento záměr k  vyjádření. 
V  současné době shromažďujeme 
všechny dostupné informace. Tento 
záměr se nás dotýká nejen tím, že bude 
plánovaná spalovna odpadu v  katastru 
naší obce, ale bude hlavně zátěží na do-
pravní situaci v naší obci. Konzultujeme 

vše s odborníky a snažíme se získat co 
nejvíce informací. Naším stanoviskem 
jsou zatím obavy o zhoršení kvality ži-
votního prostředí i kvality života v naší 
obci. Zástupce FCC Česká republika 
s. r. o. byl požádán starostkou obce Libiš 
o účast na naplánované schůzce s občany, 
kde bychom dostali odpovědi na naše 
otázky ohledně plánovaného projektu. 
Dle písemné odpovědi na naši žádost se 
společnost FCC Česká republika 
s.  r.  o.  v  této fázi povolovacího řízení 
schůzky s občany Libiše nezúčastní.  

J. Holinová

Upozornění!
Neznámý vandal již poněkolikáté zapálil 
sáčky pro pejskaře u workout hřiště. Pro-
síme, dívejte se kolem sebe ať společně 
zabráníme tomuto vandalismu a případ-
nému požáru s většími škodami. Děku-
jeme za jakékoliv upozornění.  

J. Holinová



ze školy a školky - zájmové spolky

Na začátku prosince si nadšenci středo-
věku přišli zazpívat do kostela sv. Jakuba. 
Po setmění vstoupila do kostela družina 
Miroslava Protivy z Libiše v dobovém 
oblečení s replikami hudebních nástrojů. 
Kostel rozezněly písně Kyrie elesison ve 
dvou hudebních verzích, a to z 11. a 13. 
století. Dále písně Da pacem Domine 
a Laudemus virginem. 
Ženy i muži byli oděni do krásných vzne-
šených i prostých oděvů různých střihů. 
Oděvy byly doplněny o typické pokrývky 
hlavy a  různé kožené opasky, měšce 
a mošny. Pestobarevná podíváná i dobová 
hudba nás vrátily v myšlenkách o několik 
století zpět. Už teď se těšíme na další po-
dobné akce. 
Sedmý prosincový den patřil celorepu-

blikové akci „Česko zpívá koledy“, která 
se v  tomto roce koná již dvanáctým 
rokem. V Libiši tuto tradici teprve zaha-
jujeme. Koledy se rozezněly prostřednic-
tvím Českého rozhlasu v  celé naší 
republice. Zpívalo se podle předem upra-
veného zpěvníku. Lidé si ho mohli za-
koupit v regionálních Denících nebo byl 
připraven v  kostele. Děti z  Dětského 
rádia Mělník přišly pomoci se zpěvem 
a zahájily společně se všemi českou kla-
sikou Nesem vám noviny. Koledy najdete 
také na zbrusu novém CD pod názvem 
“V půlnoční hodinu“, které vydal Radi-
oservis. Všem děkujeme za účast a bu-
deme se těšit zase za rok. 
 

Marta Doležalová

Středověká písně i vánoční koledy u svatého Jakuba
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Tak jako se příroda chystá na zimu, ne-
zahálíme ani my ve škole. Žáci se pilně 
učí a  připravují školní projekty. Je to 
fuška, proto je potřeba si někdy trochu 
odpočinout. 
V listopadu se žáci odreagovali při náv-
štěvě výstavy v místní knihovně u příle-
žitosti výročí Marie Terezie, při 
kytarovém koncertě nebo v pražském di-
vadle. Také máme za sebou velmi zají-
mavé projekty. 
Jedením z nich byl „Paralympijský den“, 
kterého se zúčastnili žáci 4. a 5. třídy. 
Jednalo se o besedu s paraolympioničkou 
Annou Kulíškovu. Žáci měli možnost po-
slechnout si příběh Aničky o  tom, jak 
s vážnou zrakovou vadou dokáže závodit, 
a  dokonce vyhrávat na lyžích. Potom 
jsme si v sokolovně a na hřišti vyzkou-
šeli, jaké to je sportovat s handicapem. 
Zkusili jsme si míčové hry na vozíku, 

curling, zahrát si s míčem jako nevidomí 
a  venku jsme vyzkoušeli „handbike“. 
Tento den měl u všech velký úspěch. 
Ke konci listopadu se celá škola zapojila 
do „Dne bez batohů“. Akce spočívala 
v záměně našich batohů, aktovek a kabe-
lek za netradiční a bláznivé nádoby na 
učení. A  že byly děti a  jejich rodiče 
opravdu nápadití, jsme se přesvědčili, 
když si učení přinesly například v nůši, 
v kýblu na vytírání, v kufru, koši na pik-
nik, a dokonce i v opravdovém ranečku. 
V prosinci nás ještě čeká „Dobrý skutek 
na Vánoce“ a v lednu pak „Den dvojčat“. 
Advent je v  plném proudu a  vánoční 
svátky se kvapem blíží. Důkazem byl i li-
bišský jarmark a  rozsvícení vánočního 
stromu s vystoupením žáků z naší školy. 
Vystoupení se všem povedlo a společně 
strávené chvíle i prodej výrobků jsme si 
všichni užili. 

Před Vánoci již tradičně proběhne reci-
tační soutěž. Nejprve se zúčastníme tříd-
ních kol, poté ti nejlepší z každé třídy, 
ještě kola školního. Pak už jen vánoční 
besídky a poslední den před prázdninami 
kino v Neratovicích, uvidíme pohádku 
„Tajemství staré bambitky 2“. 
A už hurá na vánoční prázdniny - užít si 
stromeček a dárečky, rodinnou pohodu 
s těmi nejbližšími a krásně prožité chvíle. 
Tímto Vám chceme popřát, abyste prožili 
krásné svátky, v klidu, míru a pohodě, 
v kruhu rodinném. Do nového roku si po-
přejme hlavně zdraví, pevné nervy, dobré 
lidi kolem sebe, štěstí a lásku. Ať v příš-
tím roce zažijeme jen krásné chvíle a těch 
špatných, ať je co nejméně. Pohodové 
svátky a mnoho dobrého v novém roce 
Vám přeje kolektiv základní školy Libiš. 

Za kolektiv zaměstnanců ZŠ Libiš 
Kristýna Kopačková

Zima a konec roku se blíží



ze sportu

FOTBALOVÉ OKÉNKO
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Do divizní soutěže B vstoupil Sokol 
Libiš celkem slušně a to remízovým zá-
pasem s Meteorem, vítězstvím v Českém 
Brodě (po velmi dobré předvedené hře) 
a  domácí remízou s  SK Slaný, kdy se 
utkání muselo opakovat kvůli průtrži 
mračen. A mračna zůstala i nadále. Po 
třech odehraných kolech jsme zajížděli 
na půdu na chvostu tabulky hrajícího 
Chebu, kde vše začalo. S výpraskem 5:1 
jsme odstartovali velice nepříjemné ob-
dobí, kdy jsme pět kol nezískali ani bod! 
V  naší hře se projevovala nezkušenost 
některých hráčů, kdy jsme začali produ-
kovat někdy až dětinské chyby a hlavně 
dlouhodobá absence klasického stopera. 
K  tomu se přidalo zranění  T. Přibyla 
a starostí začalo být víc než dost. Naším 
nejlepším hráčem podzimu se stal náš 
nejstarší harcovník P. Macháček, který 
byl zároveň druhým nejlepším střelcem 

po M. Jánském. Za celou podzimní část 
jsme sice soupeřům nastříleli 26 branek, 
ale inkasovali jsme úctyhodných 40 bra-
nek. Díky tomuto skóre a získaným pou-
hopouhým deseti bodům přezimujeme na 
posledním místě tabulky. Přes zimní pří-
pravu musíme jednoznačně kádr doplnit 
o plnohodnotného stopera a středního zá-
ložníka! Zároveň by měl být k dispozici 
uzdravený T. Přibyl, kdy jeho góly bu-
deme na jaře určitě potřebovat. Všichni 
z celého kádru současný stav bereme jako 
výzvu a na jaře se chceme poprat o mno-
hem lepší umístění v  soutěži a  ukázat 
našim věrným fanouškům, že fotbal hrát 
umíme! 
Všem přejeme hodně zdraví, kterého je 
potřeba především, klidné Vánoce a mno-
hem lepší rok 2023. 

Trenérský tým  
M. Kratochvíl a V. Havel

Hodnocení podzim 2022

Podzim 2022 – U19 Sokol Libiš
V podzimní části 1A. třídy dorostu jsme 
si nevedli vůbec špatně. Prohráli jsme 
první utkání a pak následovala šňůra pěti 
zápasů a následných 15 bodů. Poté přišla 
série tří zápasů, ve kterých se nám neda-
řilo dát branky. Šlo o atraktivní utkání 
doma s týmem Benátek, kde jsme nebyli 
horším týmem, ale rozhodla dosti přísně 
nařízená penalta. V utkání s Mělníkem, 
který doposud neprohrál, jsme domino-
vali v prvním poločase a jenom díky třem 
neproměněným šancím svítilo na ukaza-
teli skóre 0: 0. Když se nám konečně po-
dařilo vstřelit úvodní branku, soupeř 
srovnal pět minut před koncem. V dalším 
utkání, na půdě Kostelce, byl náš výkon 
asi nejhorší a podlehli jsme domácímu 
týmu, který se na těžkém terénu pohybo-
val daleko lépe než naše mužstvo. Násle-
dovalo těžké utkání v Bakově, ale tým se 
kousnul a po bojovném výkonu bral tři 
body. V  předposledním kole nás čekal 
lídr soutěže Mnichovohradištský SK, 
který mnoha týmům přiděloval výprask. 
V prvním poločase jsme hráli ustrašeně 
a soupeř odskočil na rozdíl dvou branek. 
Ve druhém bylo na hřišti jiné mužstvo, 

které ukázalo, že fotbal hrát umí a nej-
prve snížilo a pět minut dokonce poku-
kovalo po remíze, ale nejlepší střelec 
podzimu Šándor bohužel z  pěti metrů 
přestřelil. V  posledním utkání jsme na 
těžkém terénu odehráli famózní první po-
ločas, ale ve druhém to už tak dobré ne-
bylo, nicméně bereme tři body. Na 
podzim jsme udělali 25 bodů a v koneč-
ném pořadí nám patří 4. příčka. Slova tre-
néra Michala Panochy: „Chtěl bych všem 
klukům poděkovat za vzorný přístup 
k tréninkovým jednotkám a za velmi dob-
rou reprezentaci klubu. Vážím si i kluků, 
kteří nedostávali na podzim tolik šancí, 
ale i přesto na sobě pracovali a snažili se 
chodit na podstatnou část tréninků a byli 
součástí týmu. Chtěl bych vyzdvihnout 
i  kluky, kteří chodili hrát za B tým 
a svými výkony myslím vůbec nezkla-
mali, ba naopak byli i u celkem úspěšné 
mise tohoto týmu. (Havlíček, Rezner, 
Plaček, Horký, Mošna, Škrna. Labou-
nek). Parta se ukázala i na rozlučce, kde 
místo mobilů se kluci bavili a bylo ve-
selo.“

Natálie Šťastná 
a její mezinárodní ocenění 

 
Dne 27. 10. 2022 se uskutečnil ceremo-
niál DOFE (The Duke of Edinburgh's In-
ternational Award - česky Mezinárodní 
cena vévody z  Edinburghu) jedná se 
o mezinárodní program pod záštitou brit-
ské královské rodiny, který motivuje 
k osobnímu rozvoji všechny mladé lidi ve 
věku od 14 do 24 let. Cílem programu 
jsou dlouhodobé a pravidelné aktivity ve 
třech provázaných oblastech: rozvoj do-
vednosti, dobrovolnictví a dobrodružná 
expedice v přírodě. Účastníci mohou zí-
skat při splnění programu mezinárodně 
uznávaný certifikát - bronzový (mini-
málně 6 měsíců plnění), stříbrný (min. 12 
měsíců plnění) a zlatý (min. 18 měsíců 
plnění). 
Právě tento bronzový certifikát získala 
naše bývalá hráčka Natálie Šťastná. 
"Chtěla bych všem v Libiši poděkovat za 
možnost trénovat naše přípravky. Právě 
trénování dětí jsem si vybrala jako dob-
rovolnictví. Je mi velkou ctí trénovat 
právě děti tam, kde jsem se pohybovala 
i já jako malá. Libiš beru už od začátku 
své fotbalové kariéry jako jednu ze tří 
rodin které mám a stále mít budu:). Právě 
Libiš mi umožnila to, že můžu trénovat 
děti a díky této příležitosti jsem získala 
právě uznávaný celosvětový bronzový 
certifikát od vévody z Edinburghu. Chtěla 
bych strašně moc poděkovat všem, kteří 
toho byly a stále jsou součástí. Moc si 
toho vážím".



ze sportu
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Podzimní část soutěží v mládežnických kategoriích

Oddíl stolního tenisu

Po delší době se sportovní soutěže roze-
hrály bez hrozby omezení, či uzavření 
sportovišť. Do nové sezóny jsme se roz-
hodli, vzhledem k  udržitelnosti dětí 
u sportu, přihlásit všechny věkové kate-
gorie do soutěží Okresního fotbalového 
svazu Mělník. Chtěl bych zde poděkovat 
všem dětem, jejich rodičům, ale i trené-
rům za skvělou reprezentaci našeho 
klubu. Vždyť libišská fotbalová mládež je 
zde na okrese stále vnímána za nadstan-
dardní. Naše děti jsou pravidelnými 
účastníky výběrů Okresu Mělník. V sou-
časné době považuji naše trenérské obsa-
zení za velmi kvalitní. U všech věkových 
kategorií se dětem věnuje adekvátní 
počet zkušených trenérů. Jsem rád, že se 
nám podařilo založit miniškoličku, kam 
dochází nejmenší děti, kteří se se sportem 

seznamují a tráví zde svůj volný čas s ka-
marády. Minipřípravka pod vedením Pe-
tera Chorváta na podzim vyhrává jeden 
turnaj za druhým, takže nezbývá než 
věřit, že z této party nám vyroste napří-
klad nový Kalabiška, či Čvančara: -). 
V týmu mladší přípravky vidím také ob-
rovský potenciál, jelikož jejich doved-
nosti jsou již nyní opravdu na velmi 
vysoké úrovni. Tento tým předvádí velmi 
pohlednou kolektivní hru. Zde lze jen 
doufat, že kluci na Libiš nezanevřou a ne-
odejdou nám jinam. Kolektiv starší pří-
pravky se dává postupně dohromady. 
Velký výkonnostní rozdíl v tomto týmu 
mezi jednotlivými hráči je patrný na 
první pohled. Zde musíme být trpěliví 
především my, trenéři. Budeme se snažit 
se všemi poctivě pracovat především 

v zimní přípravě a jarní část soutěže nám 
teprve ukáže směr této věkové kategorie. 
Mladší žáky vede zkušený Michal Krejčí 
s Pavlem Labounkem st. a  jejich tvrdá 
práce je znát. Svou soutěž odehráli s bi-
lancí 8 výher a jedné porážky. Tento ko-
lektiv se dal neskutečně dohromady. Je 
zde vidět skvělé týmové pojetí a snaha se 
něčemu se naučit a přesto se u toho bavit. 
Starší žáci se potýkají především s nedo-
statkem hráčů. Tým jsme se snažili udr-
žet, jelikož chceme, aby zde měl možnost 
hrát opravdu každý odchovanec, kterého 
fotbal stále baví a věnuje mu svůj čas. 
Vždyť každý hráč chodí třikrát týdně na 
tréninky právě proto, aby si následně za-
hrál zápas a ukázal v něm, že je zkrátka 
zase o něco lepší. 

Filip Mírek

 
V  druhé polovině podzimní části jsme 
pokračovali v nastaveném tempu a sna-
žili se završit MINISTAR sezónu na prv-
ním místě, abychom měli jistý postu do 

zlaté skupiny, která se bude hrát na jaře 
a střetnou se v ní vítězové každé skupiny. 
Nejdříve jsme zavítali k našemu největ-
šímu konkurentovi do Sibřiny, kde se 
nám podařilo vybojovat druhé místo, při-
čemž jsme prohráli na počet vstřelených 
gólů. Před posledním turnajem MINIS-
TAR v Třeboradicích jsme si odskočili na 
turnaj do Neratovic, kde jsme porazili 
všech sedm týmů z okolí a obsadili jsme 
1. místo. Do Třeboradic jsme tedy jeli 
dobře namotivováni a získali jsme opět 
první místo. Tím se potvrdilo naše cel-
kové prvenství i ve skupině. MINISTAR 
sezona pro nás tedy skončila úspěšně, ale 
abychom přes přestávku nezaháleli, tak 
jsme se přihlásili i na pár zimních tur-
najů. První halový turnaj se konal v Bě-
chovicích, kde se nám podařilo získat 
první místo a  tím jsme se dostali do 

skvělé nálady před odpolední rozlučkou, 
která se konala u nás v sokolovně. Děti 
dostaly odměny za snahu, kterou proje-
vují a zároveň jsme poděkovali rodičům 
za neskutečnou podporu, které se nám 
dostává na každém zápase. Následující 
den po rozlučce jsme se zúčastnili turnaje 
v Neratovicích, kde se dětem po před-
cházejícím dni plném pohybu podařilo zí-
skat znovu první místo. Po novém roce 
nás čeká ještě několik halových turnajů. 
Připravovat se budeme pravidelně 3x 
týdně (PO, ČT a PÁ – více informací na 
www.sokollibis.cz). 
 
Pokud máte doma malého fotba-
listu/ku narozeného v roce 2016 nebo 
2017, který má zájem doplnit náš tým, 
přijďte se podívat na náš trénink.

Nejsou body jako body 
3 kola před koncem podzimní části 
máme na svém kontě 6 bodů, které nás 
řadí na dělené 8–9 místo v  tabulce 
2. třídy okresní soutěže. Na sestup to na-
štěstí není, ale o žádné slávě taktéž ne-
může být ani řeč. O  co méně bodů 
získáváme na poli zápasovém, o to více 
jich sbíráme v oblasti diplomatické :-). 
V listopadu jsme v naší tělocvičně uspo-
řádali již třetí ročník turnaje žen a bylo 
se na co dívat. Dámy okouzlily jak svým 
výkonem, tak svou elegancí a připravily 
všem divákům krásnou sobotní podíva-
nou. 
Krásné svátky vánoční a sportu zdar! 

Váš oddíl stolního tenisu Libiš. 

STOLNÍ TENIS

TJ
 S
OK

OL
LIBIŠ

Minipřípravka



Úvodní slovo starosty SDH  

Zdravím všechny příznivce našeho sboru, blíží se nám konec roku a jsem velmi rád, že se nám letošní rok 
povedlo uspořádat velké množství akcí pro veřejnost, na kterých jsme se mohli potkat s našimi sousedy 
a kamarády. Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci. Rád bych také vyzdvihl naší mládež, která repre-
zentuje náš sbor a naši obec. Jsou rok od roku lepší a lepší. Také mne těší, že se naše řady rozšiřují jak o ak-
tivní členy, tak i o vedoucí, kteří pracují s mládeží. V neposlední řadě chci pochválit naši výjezdovou jednotku, 
která stále pracuje efektivně, pravidelně se školí a zdokonaluje, všechny své nabyté dovednosti následně využívá 
při výjezdech v obci, ale i mimo ní. Na závěr bych chtěl Vám všem popřát klidné a radostné prožití vánočních svátků 
strávených s rodinami a blízkými. Do nového roku 2023 hlavně zdraví a pohodu                               za SDH Jakub Janda

Vyhlášení nejlepších mladých hasičů SDH Libiš
Dne 22. října jsme měli v 09:00 sraz ve všemi 
mladými hasiči, protože jsme si pro ně při-
pravili malé překvapení. V  Neratovickém 
kině měli možnost shlédnout, jako VIP, ani-
movanou pohádku Mimoni 2, aby se jim sle-
dovalo ještě lépe každý hasič dostal 
pořádnou nálož popcornu a  pití. Po kině 
jsme se přemístili do sokolovny v Libiši, kde 
si pro nás Hospůdka Libiš připravila oběd. 
Ve 13:00 začal slavnostní program přísahou 
mladých hasičů, následovalo ocenění hasičů 
přecházejících z přípravky do mladších žáků 
(rostou nám ty děti), ocenění přípravky za 1. 

místo ve hře Plamen 2021, předání odbor-
ností všem úspěšným, vyhlášením talentů 
pro sezónu 2021/2022, předání dortů všem, 
kdo se umístil na bedně železného hasiče 
a vyhlášení nej hasičů v každé kategorii. Vše 
bylo završeno sladkou tečkou v podobě lí-
vanců se šlehačkou. Moc děkujme místo-
starostce obce Libiš paní Jaroslavě Holinové 
za sladké překvapení v podobě luxusního 
dortu, obci Libiš za podporu, Hospůdce Libiš 
za pohoštění a všem rodičům co dorazili. 
A jak to dopadlo? 
Nej hasič přípravky je Filip Šmíd, druhá je 

Viktorie Štětková a  na tře-
tím jsou sourozenci František 
a Karolínka Charvátovi. 
Nej hasič 6–8 je Václav Mrázek, 
druhá Kristýna Štětková a  třetí 
byla Tereza Žižková. 
Nej hasičkou 9–11 je Nikola Jabůrková 
a Kateřina Tomková, druhý byl Štěpán 
Kopačka a  Tereza Zygmundová a  třetí 
Kristýna Kadlecová a Max Doležal. 
Nej hasič starších je Kristýna Doležalová 
druhá je Nikola Havlová a třetí je Daniel Ko-
pačka MK

Bulletin dobrovolných hasičů Libiš 
Tento bulletin je určen pro všechny malé i velké dobrovolné hasiče  
z krásné obce Libiš a pro všechny, kteří se zajímají o dění a činnost sdružení  
a Výjezdové jednotky SDH Libiš. 
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LIBIŠSKÉ PEKLO 

První ročník libišského pekla je za námi. Víc 
než rok jsme koketovali s myšlenkou vytvo-
řit novou tradici libišských hasičů. Tradici, 
která by dětem a  hlavně těm nejmenším 
zpestřila začátek adventu. Nechtěli jsme jít 
klasickou cestou čerta, mikuláše a anděla. 
Jak známe naše děti, „jsou to pouze hříšné 
duše a zaslouží si oheň pekelný”. Po třech 
měsících intenzivní přípravy jsme v sobotu 
3. 12. vytvořili na Libušině náměstí peklo. Na 
každé dítko čekalo 8 úkolů pod vedením ně-
kterého z členů čertovské rodiny. Po jejich 
dokončení se přesunuli do samotné pekelné 

kobky, kde je po zvážení hříchů a jejich zá-
pisu do pekelné knihy čekala odměna a pa-
mátka z ruk samotného Lucifera. 
Akce měla spoustu ohlasů a jsme za ně rádi. 
Za sebe musím poděkovat všem členům 
SDH za pomoc s přípravou, průběhem i úkli-
dem, kterým končí každá akce. Sousedům 
děkujeme za zapůjčení některých rekvizit. 
A v neposlední řadě děkuji i starší mládeži, 
která se poprvé zapojila v kompletní sestavě 
do pomoci s realizací takovéto akce. Hasiči 
byli jako obvykle skvělí. Těším se na další 
ročník. Máme spoustu nápadů na vylepšení. 
Prvním z nich je víc ohně, protože v prosinci 
je na čerty zima. Těšíme se na Vás. 
Hříchu zmar. MŠ



19. 10. 2022 v 02:32 byl naší výjezdové jed-
notce vyhlášen poplach k požáru kůlny v Li-
biši. Na místě již zasahovali kolegové z HZS 
Neratovice. Na starost jsme dostali dohašující 
práce a díky tomu, že se celá kůlna zbortila 
a ohniska požárů byla pod plechovou stěnou, 
dostali jsme také za úkol plechovou stěnu ro-
zebrat. Požár byl kompletně uhašen okolo 
4:30. Poté nás velitel zásahu poslal zpět na zá-
kladnu s tím, že máme místo, kde k požáru 
došlo, přes den zkontrolovat. Na místě jsme 
zasahovali s HZS Neratovice. MK

Fireport #10  
Požár nízké budovy (kůlna) Libiš

Halloween po Česku
SDH Libiš již 6. ročníkem uspořádalo pro 
malé i velké občany Libiše a blízkého okolí 
Halloween po Česku. Na start se odvážilo 
154 dětí. Čekala na ně světelná cesta, kde 
plnili 6 nelehkých úkolů, které byly zakon-
čené u  Bílé paní podpisem na pergamen 
“vlastní krví”. V cíli celé stezky čekala na od-
vážlivce odměna v podobě medaile, pamět-
ního listu a mini balíčku s halloweenskou 
tématikou. Ohlasy byly neskutečné a jsme 
velice rádi, že se nám podařilo vytvořit v Li-
biši oblíbenou tradici a již se těšíme na další 

ročník v roce 2023. Na závěr bych ráda po-
děkovala všem členům SDH Libiš, Obci Libiš 
za jejich podporu. LB

Tento víkend jsme v naší sokolovně pořádali 
pro mladé hasiče již tradiční závod družstev 
Libišský čtyřboj. Na přípravku čekalo zapo-
jení a rozpojení plata, motání hadic, topo-

grafické značky a hledání kartiček (co 
má mít hasič). Mladší a starší pak měli 
místo kartiček zdravovědu. Opět se 
nám velice dařilo, naše přípravka 
Libiš A obsadila první místo a Libiš B 
byla na místě třetím. V kategorii 6–8 
se naše Áčko umístilo na prvním 
místě a  Béčko na místě pátém. Na 
bronzovou medaili jim chybělo pou-
hých 8 vteřin. V kategorii 9–11 jsme 
měli jedno družstvo, to obsadilo 

v konkurenci čtrnácti mužstev skvělé čtvrté 
místo, kdy na bronz scházelo patnáct vteřin. 
V kategorii nejstarších jsme měli hned tři 
mužstva, ta se umístila v rozmezí několika 

vteřin na čtvrtém, pátém a osmém místě. 
V motání hadic na čas se navíc vyhodnoco-
vali první tři nejrychlejší jednotlivci. V kate-
gorii přípravka jsme obsadili celou bednu, 
první byla Anička Mrázková, druhá Maruška 
Flasková a bronz vybojovala Karolínka Char-
vátová. V kategorii 6–8 kraloval Filip Šmíd, 
v kategorii 9–11 Laura Šmídová a Daniel Ko-
pačka vyhrál kategorii starších. Moc děku-
jeme všem hasičům za skvělé výsledky, dále 
pak děkujeme Sokolu Libiš za možnost po-
řádat závody v jejich sokolovně a také všem 
kteří nám pomohli s  přípravou závodu. 
V roce 2023 se budeme opět těšit. MK

Libišský čtyřboj

Železný hasič Veltrusy 
Dne 15. 10. 2022 se náš starosta a kamarád 
našeho sboru z daleké Ostravy zúčastnili ve 
dvou kategoriích soutěže v disciplíně TFA ve 
Veltrusích. V kategorii 40+ nás reprezento-
val Norbert Merta, byl to jeho první závod 
a hned se mu podařilo umístit se na příčce 
nejvyšší, porazil všech 7 závodníků. Jak sám 
po závodě řekl, tahle soutěž je opravdu 
mazec a  nedá se to srovnat ze žádným 
jiným sportem co dělal. Po doběhnutí se cítil 
se opravdu fyzicky vyčerpán, ale stálo to za 
to. Poté přišel na řadu hlavní závod a to ka-
tegorie 18–40 let, ve které bylo 18 závod-
níku, v ní se rozhodl o vítězství poprat Jakub 
Janda. Jakub nám prozradil, že trať byla dost 
náročná na ruce, ale už po doběhnutí ví, že 
by se daly na trati stáhnou ještě nějaké vte-
řiny, aby mohl atakovat příčku nejvyšší. 
S časem 4:14:16 totiž obsadil 2. místo za zá-
vodníkem z SDH Minice (Vlašim), který do-
běhl v  čase 3:43. Gratulujeme vítězům 
i  účastníkům, kteří tento závod dokončili 
a děkujeme organizátorům z SDH Veltrusy 
za skvělý závod. MK

Závody TFA tentokrát 
na jižní Moravě 

Tentokrát se závodníci z našeho SDH vydali 
na soutěž až na jižní Moravu. Na start TFA 
Račice-Pistovice se za nás postavil Norbert 
Merta a Barbora Chrastková (táta s dcerou). 
Závod byl opět náročný a silový. Zúčastnilo 
se ho 50 závodníků. Jak se nám Norbert svě-
řil, „pocity ze závodu mám opravdu dobré, 
stejně tak i z postavení trati”. Za tento 1. roč-
ník bych rád Michalovi Jakubcovi poděkoval. 
Nejkrásnější pocit však v tomto závodě byl, 
že moje dcera poprvé soutěžila a dokončila 
závod na 6. místě z 8 závodníků. Jsem jako 
táta pyšný nejen na ni jako na dceru, ale 
také na její odhodlanost, díky níž dokázala 
sama sobě, že na to má. Tyto závody ji opět 
posunuly dál, stejně jako mě osobně. Jsme 
oba rádi, že můžeme reprezentovat SDH 
Libiš. Už nyní se chystáme na další sezónu. 

MK

Medaile MUDr. Jánského pro naše hasičky
12. 10. to opět zacinkalo. Tentokrát však nemusely naše 
hasičky podávat výkony sportovní, ale byly oceněny za 
darování krve. Jak jsme Vás už dříve informovali, do da-
rování krve se zapojilo již více členů SDH a jejich krvácení 
pro dobrou věc, je již pravidlem. Český červený kříž tato 
darování eviduje a vždy jednou ročně oceňuje dárce za 
10, 20, 40, 80, 120 a 160 odběrů. Tentokrát na ocenění 
v podobě bronzové medaile prof. MUDr. Jana Jánského 
za 10 odběrů dosáhla Kristýna Kopačková a Ladislava 

Zygmundová. 40 odběry prošla Jana Balonová čímž jí náležela medaile zlatá. Slavnostní 
večer proběhl na Mělníku v Masarykově kulturním domě a všichni si ho náležitě užili. Oce-
nění je krásná věc, ale jak se dámy svěřily, ještě lepší je pocit, že někomu pomohly. JB
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Donátoři kostela sv. Jakuba
Kulturní památky, tradice, zvyky, zkrátka 
odkazy našich předků by se neměly zapo-
mínat. Je na nás a dalších generacích, jak 
o ně budeme pečovat. 
V každé době je období veselosti a období 
smutku. Ovšem vždy se našli lidé, kterým 
naše kulturní dědictví nebylo lhostejné. Na 
náš kostelíček přispívali místní kováři, ko-
laři, pekaři, hospodáři, švadlenky i hospod-
ští. Proč? Jejich pohnutky mohly být různé, 
ale nejčastěji chtěli pomoci zachovat krásu 
maleb a architektury pro další generace. Vě-
děli, že zde byli oddáni či pokřtěni jejich 
předkové a budou zde i jejich potomci. 
I dnes bychom v historických záznamech 
našli spoustu lidí, kteří k našemu kostelíku 
mají skutečně pěkný vztah. Když se vám 
svatý Jakub dostane do „krve“, máte to 
navždy. 
Jedním z  donátorů našeho kostelíka byl 
i pan farář František Krása, který u nás pů-
sobil před 130 lety. Po své smrti odkázal 
všechny své úspory na dobročinné účely, 

včetně opravy našeho libišského kostelíka, 
jak je zaznamenáno v  knize Miroslava 
Sígla, Osobnosti a osudy obce. Na jedny 
z velkých donátorů mě upozornil při tra-
diční akci Noc kostelů jeden z návštěvníků, 
pan Kasper z Lobkovic a zaslal mi k tomu 
potřebné informace, za což mu děkuji. 
Všichni víme jak naše památky před rokem 
1989 strádaly. Duchovní správci se snažili 
o ně pečovat, ale většinou zde nebyla vůle 
o podporu a mnohdy zbyly oči pro pláč. 
V této době se po dvaadvaceti letech jede 
podívat do svého milovaného Obříství ze 
švýcarské emigrace Petr Stránský. Přijíždí 
i do naší vesnice ke kostelu sv. Jakuba. Vidí 
naprosto zdevastovaný libišský kostelík. 
Jeho srdce to vidělo jasně, po návratu do 
Švýcarska v roce 1993 dává podnět k zalo-
žení spolku Saving Our Heritage. Díky to-
muto spolku za velkého úsilí pana faráře 
Aloise Kubého byl náš kostelík opět opra-
ven. V letošním roce nám bohužel po stě-
nách věže začalo zatékat dovnitř kostela. 

Díky včasnému zásahu pana faráře Petera 
Kováče, církevního technika a  skvělému 
týmu oprav církevních památek máme fre-
sku „Bába horší než čert“, opět v suchu. 
No, a co kostelíku k jeho letošnímu 670 vý-
ročí přát? Stále mnoho dobrých opatrov-
níků, donátorů, spokojených návštěvníků, 
mnoho kulturních i  společenských akcí 
a hostů se srdcem na pravém místě. 
Za náš kostelíček vám přeji mnoho zdraví 
a spokojenosti v čase adventním. V nastá-
vajícím roce 2023 ať vládne ve vašich do-
movech klid a pohoda. 

Marta Doležalová

Přátelské setkání s Charitou Neratovice

Ve čtvrtek 13. října se uskutečnilo naše 
dlouho očekávané podzimní setkání přá-
tel a  klientů Charity Neratovice. Sešli 
jsme se v krásných prostorách Komunit-
ního centra v Obříství, za jehož propůj-
čení bychom chtěli touto cestou znovu 
moc poděkovat obřístevskému zastupi-
telstvu. 
I přes prvotní obavy, vzhledem k dlouhé 
covidové pauze našich společných se-
tkání, byla účast z řad přátel a klientů nad 
očekávání hojná, což nás velmi potěšilo. 

Všechny hosty 
jsme srdečně 
přivítali, usa-
dili a pohostili 
drobným ob-
č e r s t ve n í m .  
Bohatý pro-
gram pak za-
hájily šikovné 
děti z mateřské 
školy Obříství, 

které nám předvedly svá taneční vystou-
pení a rozněžnily tak všechny přítomné. 
Následoval krásný zpěv a tanec větších 
dětí z  obřístevské základní školy, a  na 
závěr nám předvedly svou nádhernou 
choreografii také talentované mažoretky 
z Tišic. Hlavním hostem odpoledne byl 
pak bývalý člen skupiny Patrola Šlapeto, 
pan Vladimír Pecháček, který se svou ky-
tarou a starými „Hašlerovkami“ rozezpí-
val celé publikum. 
Celé setkání provázela veselá atmosféra 

a všichni přítomní si ho náležitě užívali. 
Velké poděkování patří zaměstnancům 
Charity Neratovice za pomoc s přípravou 
i vlastní organizací, ale také všem účin-
kujícím za skvělý zážitek, který nám do-
přáli. V neposlední řadě děkujeme paní 
starostce Libiše a paní místostarostce Ob-
říství i  všem našim klientům za účast 
a příjemnou společnost. Máme upřímnou 
radost, že se vše skvěle vydařilo a těšíme 
se na další společná setkání. 

Barevný podzim a mnoho zdraví 
přeje Charita Neratovice 

Rodinné centrum Myšák Neratovice 
Již nyní se můžete přihlašovat a rezervovat si své místo na 
lednových kurzech v našem Rodinném Centru Myšák Nera-
tovice. Pokračovat budou všechny naše vámi oblíbené akti-
vity. Cvičení kojenců a batolat, motorické Šikulky, Tanečky 
i Plavání a Mermaiding. Na webových stránkách www.rcmy-
sak.cz najdete podrobnosti k jednotlivým kurzům i onu klí-
čovou přihlášku. Těšíme se na vás. Váš Myšák

VÝSTAVA BETLÉMŮ 
V KNIHOVNĚ V LIBIŠI 

 
Výstavu pro Vás připravili Jiří  
Linhart a Jaroslava Holinová  

a pokračuje do 6. 1. 2023, vždy  
v Po. St. Čt. od 14.00 do 17.00 hodin. 
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Třeťáci a páťáci ze základní školy Libiš společně 
s rybáři vypustili do řeky Labe v Neratovicích dal-
ších 500 kilogramů ryb. Akci pořádá už devátým 
rokem neratovická společnost Spolana, která je 
součástí rafinérské a petrochemické skupiny 
ORLEN Unipetrol. Vysazováním se podnik podílí 
na rozšiřování rybí populace v řece, a pomáhá 
tak zlepšovat její ekosystém. Vedle Spolany 
a Českého rybářského svazu se projektu účastní 
také Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou. 
Projekt si současně klade za cíl vzbudit u dětí ze 
základních škol zájem o životní prostředí. Díky to-
muto ekologickému programu organizátoři do-
posud vypustili do Labe celkem 8 tun ryb 
v hodnotě přibližně 530 tisíc korun. 

„Ryby vysazujeme dvakrát ročně v Neratovicích 
v těsné blízkosti areálu Spolana ve spolupráci 
s místním rybářským svazem a ekologickým 
centrem. Pozitivním ukazatelem čistoty vody 
v okolí je jejich dobrá kondice i stav tamní rybí 
populace, " popisuje Miroslav Falta, jednatel 
Spolany, a pokračuje: Dlouhodobě se zapoju-
jeme do péče o životní prostředí i skrze projekty 
společenské odpovědnosti, kterými jsou napří-
klad chov včel medonosných v našem výrobním 
areálu, podpora hnízdění sokolů stěhovavých 
nebo právě zarybňování řeky Labe.“ 
 
„Na akci jsme pozvali žáky třetí a páté třídy, pro-
tože je důležité, aby už i oni získávali povědomí 
o odpovědném chování k životnímu prostředí. 
Připravili jsme pro ně spoustu naučně-zábav-
ných aktivit, například kvíz na téma Ryby a vše, 
co se týká vody, “ komentuje lektorka Ekologic-
kého centra Kralupy nad Vltavou Hana Matěj-
ková. „My bychom tímto chtěli Spolaně moc 
poděkovat za pozvání. Děti jsou z celé akce nad-
šené, mají možnost strávit celé dopoledne v pří-
rodě a seznámit se s druhy ryb,“ uvádí učitel 
Základní školy v Libiši Stanislav Mathaus. 

 
Rybáři společně s žáky libišské základní školy 
oživili podzimní vody řeky Labe o známé druhy 
ryb. Nechyběl mezi nimi okoun říční, amur bílý 
nebo kapr obecný. Tyto druhy ryb vytvářejí v řece 
vyvážené společenství, které plní řadu ekologic-
kých funkcí. Díky zástupcům rybářského svazu 
tak měly děti možnost dozvědět se o mnoha dru-
zích ryb celou řadu zajímavých informací. 
 
Spolana je vedle zarybňování Labe a chovu včel 
také aktivní v podpoře ohroženého sokola stě-
hovavého. Ve spolupráci s neziskovou organizací 
ALKA Wildlife se stará o sokoly od roku 2015. 
Celkem se zde vylíhlo již pět mláďat. Vliv výroby 
ve společnosti Spolana na životní prostředí se 
v posledních letech výrazně snížil. Okolí výrob-
ního areálu, zejména dočišťovací nádrž, je vy-
hledávaným útočištěm řady chráněných 
a ohrožených živočišných druhů. Čistotu areálu 
potvrzuje přítomnost vydry říční, čírky obecné, 
ledňáčka říčního nebo pstruha obecného, tedy 
živočichů vysoce citlivých na kvalitu životního 
prostředí.

Děti společně s rybáři vysadili do řeky půl tuny ryb

OSMISMĚRKA 
(Hrajeme o hrníček se znakem naší obce. Vyluštěné znění osmisměrky napište 
na lístek, připište své telefonní číslo a lístek vhoďte do poštovní schránky u dveří 
obecního úřadu. Výherce hrníčku vylosujeme 10. ledna 2023 a budeme ho kon-
taktovat na přiložené telefonní číslo.) 

Výhercem minulé osmisměrky se stal 
Jakub Dvořák, moc gratulujeme a pře-
jeme mu krásné vánoční prázdniny. 

ARÉNA BOUŘE BRADA BRLOH BRUSINKA CIHLA 
ČINČILA DEFINICE DEŠTNÍK EFEKT FIALKA FIRMA 
FOTOBUŇKA GRIMASA IMPULS JABLOŇ JESLIČKY 
KABELA KAHAN KACHLIČKA KAROTKA KLAPOT 
KRČMA KRŮTA MANIKÚRA MATKA MIKRON 
MÝTINA OBRUČ OSIKA OSLAVA PEČEŤ POKUS 
POSTAVA POSTEL POZICE PRALINKA PROMENÁDA 
RACHEJTLE ROZKAZ SAMOPAL ŠIPKA TAKTIKA 
TALISMAN TCHYNĚ UBRUS VLAŠTOVKA

Do osmisměrky jsme pro Vás vybrali některé staré zvyky  
a pranostiky na 24. prosince: 
– Jest-li o jitřní hvězdnato, slepice hodně ponesou. 

– Na Štědrý den po večeři přivazuje hospodář nití nebo provázkem na jednu 
stranu vyleštěného nože kousek chleba a na druhou kousek štědrovky. Nůž 
zapíchne do trámu ve světnici. Na Nový rok se nůž sejme, a je-li na některé 
straně rezavý, to obilí, ze kterého je na té straně nože pečivo, se neurodí. 

– Po štědrovečerní večeři se vezme cibule, rozpůlí se a z každé půlky se po-
zorně vydělí šest slupek. Slupky se rozestaví řadou na stůl a označí se jmény 
jednotlivých měsíců. Nyní se dá do každé špetka soli a nechají se stát do 
rána. Podle toho, jak ve slupkách je na Hod boží sůl více či méně rozmočená, 
se usuzuje na měsíce vlhké, průměrně vlhké nebo suché. 

– Chodí-li Kateřina po ledě, chodí potom Eva po blátě. 

– Na Štědrý den před večeří se dává za okno miska s vodou. Zmrzne-li do rána 
a roztrhne-li mráz misku, ztratí se toho roku voda ve studni. 

– Svítí-li na Štědrý den od deváté hodiny jasně slunce, bude krásné počasí na 
žně obilné, senné i otavové. 

– Když na Štědrý večer sněží, na pytle se ...tajenka...  těží.  

Vytvořeno na stránkách: https://osmismerky.relaxweb.cz 
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